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AGITATIE ROND HET CARLISME \n vervolge op dzz. schrijven no. 736.013, d.d. 19 maart 196̂ , \e nog worden gemeld, dat door een viertal communisten, waaronder |

enkele oud-Spanjestrijders, te Zaandam is besloteja een (streek)- 5:

comité van oud-Spanjestrijders op te richten. Het doel daarvan zou \n bekendheid te geven aan de strijd van de Spaanse arbeiders

voor de democratische vrijheden en ondersteuning van die strijd

door inzameling van kleding, voedsel en geld. Voorts zou, in verband

met het a.s. huwelijk van H.K.H. Prinses Irene, gelet worden op

mogelijke propaganda van Carlistische zijde, waartegen dan "gepaste

maatregelen" zullen worden getroffen. De bedoeling is in andere delen

van het land comité's met gelijke doelstelling op te richten.

Voorts werd vernomen, dat in kringen van de studentenorganisatie

"Politeia" plannen bestaan tot oprichting van een Comité tegen het

!Carlisme. Nadere bijzonderheden hieromtrent zijn nog niet bekend.

Daarnaast wordt ook melding gemaakt van het bestaan van een :

"Ban de Don" comité, bestaande uit ± 1̂ 0 personen, dat - naar poli- =

tieke oriëntering - wel enige verwantschap zou hebben met het Comité :

1961 voor de Vrede maar als gesloten groep verder zelfstandig zou -

optreden. Dit comité zou H.M. Koningin Juliana schriftelijk om een

gesprek hebben verzocht i.v.m. de verloving van Prinses Irene. Tot

het comité zouden o.m. enkele ondertekenaars van de open brief van het

Comité 29 november 1962 behoren (Arthur en Rudolf de Jong, Drs. F. de

Vries).

Reeds in vorige brievenwerd melding gemaakt van het bij ver-

schillende organisaties bestaande voornemen over te gaan tot demon-

straties tegen het Carlisme tijdens het aanstaande huwelijk van

H.K.H. Prinses Irene. Behalve van de eerder genoemde organisaties

(de PSP, Socialistische Jeugd van Nederland, Politeia, het Aagola-

comité en het Comité 29 november 1962) kan een dergelijk optreden

ook worden verwacht van de Socialistische Werkers Partij (SWP), de '•:-•.

studentenorganisatie "Perikles", alsmede van personen rond het blad

"Socialistisch Perspectief" en van de voormalige Socialistische

Orttmoetings Kern (SOK, de inmiddels opgeheven, op de socialistische

vormiag van jongeren gerichte organisatie, die onder sterke invloed

stond van de Vierde Internationale).
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Nog niet geheel duidelijk is of men onder alle omstandigheden

tijdens het huwelijk zal demonstreren of slechts als de plechtigheid

van Carlistische zijde zou worden misbruikt om propaganda voor eigen

zaak te maken. Volgens de bekende open brief van het Comité 29 novem-

ber 1962 en enkele andere ontvangen meldingen, zou alleen dan tot

het houden van "spectaculaire" betogingen worden overgegaan, wanneer

Spaanse "fascisten" bij het huwelijk tegenwoordig zouden zijn en

daarvan gebruik zouden maken om fascistische denkbeelden te propa-

geren.

Dat dit laatste het geval zal zijn wordt overigens in boven-

genoemde kringen als waarschijnlijk aangenomen. Men gaat uit van de

overtuiging, dat van Spaanse zijde de verbintenis met het Nederlandse

vorstenhuis zal worden benut om de positie van het Carlisme te ver-

sterken en Spanje in de ogen van de Westeuropese democratische

landen (en de EEG) meer aanvaardbaar te maken.
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